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RESUM
La novella comença amb la visita que l’Ariadna fa al laberint d’Horta en
companyia del seu oncle. Allà coneix la llegenda d’una princesa que es deia
Ariadna, com ella, que era filla del rei de Creta i va ajudar a Teseu, fill del rei de
Grècia, en la seva lluita amb el monstre Minotaure.
A partir de la visita, i preguntant insistentment a tothom, l’Ariadna coneix més
coses relacionades amb la mitologia grega i també amb les estrelles que porten
el seu nom.
Unes coincidències màgiques fan que se li presenti Dionís, un dels Déus grecs, i
amb ell intercanvia informacions i coneixements sobre el món i la visió que en
tenien els grecs i nosaltres.
Una novella que ens posa en contacte amb la mitologia grega d’una manera
ben senzilla i amb unes explicacions precises i no exhaustives. Es llegeix bé
perquè té molts diàlegs i el vocabulari és prou entenedor.

Com és que et vas casar amb l’Ariadna si ets un noi tan jove?
Perquè sóc un nen amb els nens, un jove amb els joves i un home amb els
homes.
- Pots canviar sempre que vulguis?
- Sempre.
- Això sí que t’ho envejo. A mi m’agradaria poder ser gran o ben petita
sempre que volgués.
- Estigues satisfeta del que tens. Aprofita la vida i sigues feliç. Stó kaló.
- Què vol dir això?
Vol dir adéu. O a reveure.
-

OBJECTIUS
•
•

Comprendre la història que explica el llibre
Buscar informació relacionada amb personatges mitològics o dels contes
populars.

•
•

Elaborar un llibre collectiu explicant possibles “trobades” viscudes en un
laberint.
Elaborar un llibre collectiu amb narracions protagonitzades per éssers
mitològics.

MATERIAL
•
El llibre Ariadna
•
Llibres de mitologia
•
Un plànol del laberint d’Horta
•
Contes populars
•
Material per escriure
PROPOSTA D’ACTIVITATS
1. El llibre
a. Presentació del llibre
b. Lectura collectiva d’algun fragment
c. Lectura individual
2. Proposta A (4 sessions)
a. Buscar informació sobre éssers mitològics
b. Elaborar, per parelles, un conte, a partir d’un ésser mitològic que
han triat . “Imagineu-vos que esteu passejant pel laberint d’Horta
i us trobeu a ....”
c. Illustrar la narració
d. Confeccionar collectivament “ El llibre de les trobades”
3. Proposta B (3 sessions)
a. Triar un personatge d’un conte
b. Elaborar, per parelles, una narració protagonitzada pel personatge
triat. “Imagineu-vos que esteu passejant pel laberint d’Horta i us
trobeu a .... La Pippi que ha perdut el seu cavall... el Pinotxo que
no troba el nas...
c. Illustrar la narració i confeccionar un mural amb tots els textos
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